
 

SCOPOLAN COMPOSITUM, tabletki drażowane SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 tabl. draż. 

zawiera 10 mg butylobromku hioscyny  i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego. WSKAZANIA: 

Krótkotrwałe leczenie dolegliwości bólowych o dużym nasileniu, w stanach skurczowych przewodu 

pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. 

kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą 

moczowodową, bolesne miesiączkowanie), gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub 

nieskuteczne. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 

substancję pomocniczą. Nie stosować jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe 

(np. atropinę) i ich pochodne, nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 

zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony 

niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność 

nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, niedrożność 

porażenna jelit, zaparcia atoniczne, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie 

szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, 

ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.  

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 

50-951 Wrocław.  

SCOPOLAN, czopki. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jeden czopek zawiera 10 mg butylobromku 

hioscyny. WSKAZANIA: Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (np. 

skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. kolka żółciowa), 

układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, 

bolesne miesiączkowanie). PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 

którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Scopolan jeśli u pacjenta 

występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem 

przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie 

przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, 

nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci 

w wieku poniżej 6 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, 

ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław.  

SCOPOLAN, tabletki drażowane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jedna tabletka drażowana 

zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. WSKAZANIA: Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych 

przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg 

żółciowych (np. kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe 

związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie). PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość 

na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować jeśli u pacjenta 

występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem 

przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie 

przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, 

nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci 

w wieku poniżej 6 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, 

ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław.  

 


